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2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Статус дисципліни нормативна 

Кількість кредитів 3,5 

Загальна кількість годин 105 

Лекції 20 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота 55 

Вид заключного контролю залік 

 

3. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (АНОТАЦІЯ) 

Матеріалознавство в ортопедичній стоматології, як курс за вибором дозволяє вивчати 

взаємозв'язок складу, будови, властивостей, технології виробництва і застосування матеріалів 

для стоматології, а також закономірності зміни властивостей матеріалів під впливом фізичних, 

механічних і хімічних чинників. Йдеться про фактори, що діють в специфічних умовах 

порожнини рота в процесі функціонування зубощелепної системи. 

 

4. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Перелік нормативних документів: 

- Положення про організацію освітнього процесу (https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu-u-vdnzu-bukovinskij- 

derzhavnij-medichnij-universitet.pdf); 

- Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів БДМУ в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/bdmu-instrukcziya-shhodo-oczinyuvannya- 

%D1%94kts-2014-3.pdf); 

- Положення про порядок відпрацювання пропущених та незарахованих занять 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/reworks.pdf); 

- Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів 

вищої освіти (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennya-pro- 

apelyacziyu-rezultativ-pidsumkovogo-kontrolyu-znan.pdf); 

- Кодекс академічної доброчесності (https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf); 

- Морально-етичний кодекс студентів (https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2019/12/ethics_code.docx); 

- Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf); 
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- Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2020/04/nakaz_polozhennyz_vybirkovi_dyscypliny_2020.pdf); 

- Правила внутрішнього трудового розпорядку Вищого державного навчального 

закладу  України «Буковинський державний медичний університет» 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/17.1-bdmu-kolektivnij-dogovir- 

dodatok.doc). 

4.2. Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності 

здобувачів вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролів 

без використання зовнішніх джерел інформації; 

- списування під час контролю знань заборонені; 

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення 

посилань на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

4.3. Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дії у професійних і навчальних ситуаціях із позицій  академічної  доброчесності  

та професійної етики та деонтології; 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку університету, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, медичним 

персоналом закладів охорони здоров'я; 

- усвідомлення значущості прикладів людської поведінки відповідно до норм 

академічної доброчесності та медичної етики. 

4.4. Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти: 

- присутність на всіх навчальних заняттях (лекціях, практичних (семінарських) 

заняттях, підсумковому модульному контролі) є обов'язковою з метою поточного та 

підсумкового оцінювання знань (окрім випадків з поважних причин). 

4.5. Політика дедлайну та відпрацювання пропущених або незарахованих занять 

здобувачами вищої освіти: 

- відпрацювання пропущених занять відбувається згідно  з  графіком 

відпрацювання пропущених або незарахованих занять та консультацій. 

 

5. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ) 

Перелік навчальних дисциплін, 

на яких базується вивчення 

навчальної дисципліни 

Перелік навчальних дисциплін, 

для яких закладається основа в 

результаті вивчення навчальної 

дисципліни 

біоорганічна хімія терапевтична стоматологія 

медична фізика ортодонтія 

медична біологія ортопедична стоматологія 

медична та біологічна хімія імплантологія 

мікробіологія з основами імунології хірургічна стоматологія 

 

6. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

6.1. Мета викладання навчальної дисципліни – створення комплексу «ідеальних» 

матеріалів для відновлення зубів і зубощелепної системи. Саме на це спрямовано вивчення 

складу, будови і властивостей матеріалів для стоматології, а також закономірностей зміни цих 

властивостей під впливом фізичних, механічних і хімічних чинників. Основним методом і 

інструментом цього вивчення в стоматологічному матеріалознавстві є визначення комплексу 

властивостей матеріалів, що мають принципове значення для їх застосування в умовах 

порожнини рота. Поглиблене вивчення механічних, технологічних, фізичних, хімічних та 

біологічних властивостей матеріалів для виготовлення ортопедичних конструкцій, їх будову, 

структуру, властивості та зв'язок між ними, досліджує залежність будови і властивості від 
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методів виробництва та обробки матеріалів, а також їх зміну під впливом зовнішніх чинників: 

силових, термічних, радіаційних та ін. 

6.2. Завдання: вміти трактувати механічні, технологічні, фізичні, хімічні та біологічні 

властивості матеріалів для виготовлення ортопедичних конструкцій; давати теоретичне 

обґрунтування вибору певних матеріалів в залежності від виду протезування; пояснювати 

значення тих чи інших матеріалів для виготовлення ортопедичних конструкцій; аналізувати 

вимоги до матеріалів; аналізувати склад, властивості та застосування певних груп 

стоматологічних матеріалів. Опанування навичок підбору такого матеріалу, який би 

відповідав всім вимогам, не мав негативної дії на тканини протезного ложа і організм пацієнта 

загалом, міг би замінити відсутні зуби, роблячи цю заміну непомітною і зручною для пацієнта. 

Обґрунтування вибору певних матеріалів залежно від виду протезування, значення тих чи 

інших матеріалів для виготовлення ортопедичних конструкцій. Аналіз вимог до основних і 

допоміжних матеріалів, що застосовуються в ортопедичній стоматології, складу, властивостей 

та застосування певних груп стоматологічних матеріалів, методики застосування допоміжних 

матеріалів при виготовленні зубних протезів. Вивчення позитивних та негативних 

властивостей допоміжних матеріалів для виготовлення зубних протезів. 

 

7. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ФОРМУВАННЮ ЯКИХ СПРИЯЄ НАВЧАЛЬНА 

ДИСЦИПЛІНА: 

7.1. інтегральні: 

Здатність розв’язувати задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 

“Стоматологія” у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень і/або здійснення інновацій. 

7.2. загальні: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Здатність 

спілкуватися іншою мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно. 

ЗК8. Вміння виявлять, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК9. Здатність до вибору стратегії спілкування. 

ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ЗК11. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК13. Навички здійснення безпечної діяльності 

ЗК14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

ЗК15. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК16. Здатність діяти соціально відповідальне та громадянське свідомо. 

7.3. спеціальні (фахові, предметні): 

ФК1. Здатність до розуміння предметної області дисципліни 

ФК2. Розуміння взаємозв'язку складу, будови, властивостей, технології 

виробництва і застосування матеріалів для стоматології 

ФК3. Розуміння закономірностей зміни властивостей матеріалів під 

впливом фізичних, механічних і хімічних чинників 

 

8. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

8.1. Знати: 

-сучасні тенденції розвитку галузі та показники, що їх характеризують 

-особливості професійної діяльності лікаря-стоматолога 



-методи реалізації знань у вирішенні практичних завдань 

-державну мову, включно професійного спрямування. 

-володіти іноземними мовами на рівні, достатньому для професійного спілкування 

-методи реалізації знань у вирішенні практичних завдань 

-методи реалізації знань у виявленні, постановці та вирішенні проблем професійної 

діяльності 

-методи реалізації знань у виборі стратегії спілкування з пацієнтами та колегами 

-способи колективної взаємодії 

-способи міжособистісної взаємодії з колегами та пацієнтами 

-морально-етичні принципи медичного спеціаліста та правила професійної 

субординації. 

-свої соціальні та громадянську права та обов’язки 

-зміст дисципліни, ключові концепції 

-фізико-хімічні властивості стоматологічних матеріалів. 

-фізико- хімічний склад та властивості стоматологічних матеріалів. 

8.2. Уміти: 

-проводити аналіз професійної інформації, приймати обґрунтовані рішення, набувати 

сучасні знання 

-здійснювати процес навчання, що потребує оновлення та інтеграції знань 

-використовувати фахові знання для вирішення практичних питань 

-використовувати інформаційні технології у професійній галузі для пошуку, 

опрацювання та аналізу нової інформації із різних джерел 

-використовувати інформаційні та комунікаційні технологій у професійній галузі, що 

потребує оновлення та інтеграції знань 

-використовувати фахові знання для адаптації та дій новій ситуації. 

-використовувати фахові знання для виявлення, постановки та вирішення проблем 

професійної діяльності 

-використовувати знання для вибору стратегії спілкування з пацієнтами та колегами 

-використовувати знання для вибору стратегії спілкування під час міжособистісної 

взаємодії 

-використовувати в професійній діяльності морально-етичні принципи медичного 

працівника та правила професійної субординації. 

-здійснювати професійну діяльність з дотриманням правил безпеки 

-аналізувати показники якості навколишнього середовища 

-формувати свою громадянську та соціальну позицію 

-аналізувати основні теорії та концепції за дисципліни 

- використовувати здобуті знання для вирішення практичних завдань 

-використовувати здобуті знання для вирішення практичних завдань 

8.3. Демонструвати: 

- методику застосування допоміжних матеріалів (гіпсу, силіконів); 

- методику застосування ізолюючих матеріалів; 

- методику застосування формувальних матеріалів; 

- методику застосування моделювальних матеріалів; 

- методику приготування самотверднучих пластмас; 

- методику приготування пластмас гарячої полімеризації для незнімного і знімного 

протезування; 

- вибір та обґрунтування використання абразивних інструментів; 

- методику застосування різних фіксаційних матеріалів. 

9. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин (3,5 кредити ЄКТС) – 

1 модуль «Матеріалознавство в ортопедичній стоматології». 

Тема 1. Основи стоматологічного матеріалознавства. Вибір «ідеального» матеріалу для 

протезування. Класифікація матеріалів, що застосовуються в ортопедичній стоматології. 



Класифікації стоматологічних матеріалів за хімічною природою і за призначенням. Основні 

властивості матеріалів і їх значення для відновлювальної стоматології. Механічні (напруга та 

деформація), фізичні (реологічні, термічна, оптичні), хімічні (деструкція полімерів, корозія 

металів, руйнування кераміки) властивості матеріалів. Принципи адгезії. 

Тема 2. Стоматологічні матеріали на основі полімерів (пластмаси). Склад та структура 

акрилової пластмаси. Властивості пластмас (біосумісність, розмірна стабільність та міцність, 

механічні та фізичні властивості). Полімерні базисні матеріали. Полімерні матеріали для 

штучних зубів. 

Тема 3. Метали та сплави металів. Основні вимоги до сплавів. Сплави з благородних та 

дорогоцінних металів (сплави з високим вмістом золота, сплави з середнім та низьким вмістом 

золота, срібно-паладієві сплави) їх характеристика та клінічне застосування. Характеристика 

сплавів неблагородних металів (кобальто-хромові сплави, хромо-нікелеві сплави, титанові 

сплави) їх характеристика та клінічне застосування. Нержавіюча сталь. 

Тема 4. Стоматологічна кераміка та сітали для виготовлення металокерамічних конструкцій 

зубних протезів.. Склад та властивості стоматологічного фарфору. Класифікація сучасної 

стоматологічної кераміки (К. з посиленим керамічним каркасом, К. для фіксації полімерними 

адгезивами, металокераміка). 

Тема 5. Штучні зуби. Підбір штучних зубів, при виготовленні знімних протезів. 

Тема 6. Гіпс. Хімічний склад гіпсу. Класифікація гіпсів. Сфери застосування. Властивості 

гіпсів (стабільність розмірів, міцність при стисканні, міцність при розтягуванні, твердість та 

зносостійкість) та їх клінічне значення. Переваги та недоліки гіпсу для виготовлення моделей. 

Тема 7. Моделювальні матеріали. Характерні властивості (діапазон плавлення, термічне 

розширення, механічні властивості, текучість, залишковий стрес (напруга), пластичність.) 

Класифікація, склад та призначення зуботехнічних восків. 

Тема 8. Допоміжні матеріали. Поняття абразиву та абразивної обробки. Властивості абразивів. 

Фактори, що впливають на ефективність абразивної обробки. Шліфування та полірування. 

Абразивні інструменти та засоби для здійснення цих маніпуляцій. 

Тема 9. Формувальні матеріали. Маси для виготовлення вогнетривких моделей. Легкоплавкі 

метали. Розділювальні та покривні матеріали. Флюси та вибілювачі. 

Тема 10. Матеріали для фіксації. Загальні вимоги для фіксаційних матеріалів. Вибір матеріалу 

для фіксації. Фіксаційні цементи на водній основі. Цинкполікарбоксилатні цементи. 

Традиційні та модифіковані полімерами склоіономерні фіксаційні цементи. Полімерні 

цементи. 

 

10. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

з/п 

Тема Лекції Практичні 

заняття 

СРС 

1 Класифікація матеріалів, що застосовуються в 

ортопедичній стоматології. Механічні (напруга та 

деформація), фізичні (реологічні, термічна, оптичні), 

хімічні ( деструкція полімерів, корозія металів, 

руйнування кераміки) властивості матеріалів. Принципи 

адгезії. 

4 4 5 



2 Стоматологічні матеріали на основі полімерів. Склад та 

структура акрилової пластмаси. Властивості пластмас 

(біосумісність, розмірна стабільність та міцність, 

механічні та фізичні властивості). Полімерні базисні 
матеріали. Полімерні матеріали для штучних зубів. Штучні 

зуби. Підбір штучних зубів, при виготовленні знімних 

протезів. 

2 4 5 

3 Метали та сплави металів. Основні вимоги до сплавів. 

Сплави з благородних та дорогоцінних металів (сплави з 

високим вмістом золота, сплави з середнім та низьким 

вмістом золота, срібно-паладієві сплави) їх 

характеристика та клінічне застосування. Сплави 

неблагородних металів (кобальто-хромові сплави, 

хромо- нікелеві сплави, титанові сплави) їх 

характеристика та клінічне застосування. Нержавіюча 
сталь. 

2 4 10 

4 Стоматологічна кераміка. Склад та властивості 

стоматологічного фарфору. Класифікація сучасної 

стоматологічної кераміки (К. з посиленим керамічним 

каркасом, К. для фіксації полімерними адгезивами, 
металокераміка). 

2 4 5 

5 Відбиткові матеріали. Класифікації відбиткових 

матеріалів та вимоги до них (точність, розмірна 

стабільність,зміни при маніпуляціях, додаткові 

фактори). Характеристики окремих груп відбиткових 

матеріалів та їх призначення. Представники. Гіпс. 

Хімічний склад гіпсу. Класифікація гіпсів. Сфери 

застосування. Властивості гіпсів (стабільність розмірів, 

міцність при стисканні, міцність при розтягуванні, 

твердість та зносостійкість) та їх клінічне значення. 
Переваги та недоліки гіпсу для виготовлення моделей. 

2 4 5 

6 Моделювальні матеріали. Характерні властивості 

(діапазон плавлення, термічне розширення, механічні 

властивості, текучість, залишковий стрес (напруга), 

пластичність.) Класифікація, склад та призначення 

зуботехнічних восків. 

2 4 5 

7 Допоміжні матеріали. Поняття абразиву та абразивної 

обробки. Властивості абразивів. Фактори, що впливають 

на ефективність абразивної обробки. Шліфування та 

полірування. Абразивні інструменти та засоби для 

здійснення цих маніпуляцій. Формувальні 

матеріали. Маси для виготовлення вогнетривких 

моделей. легкоплавкі метали. Розділювальні та 
покривні матеріали. Флюси і вибілювачі. 

4 4 10 

8 Матеріали для фіксації. Загальні вимоги для 

фіксаційних матеріалів. Вибір матеріалу для фіксації. 

Фіксаційні цементи на водній основі. 

Цинкфосфатні, полікарбоксилатні цементи. Традиційні 

та модифіковані полімерами склоіономерні фіксаційні 

цементи. Полімерні цементи. 

2 2 5 

 Разом 20 30 55 



11. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

№ 

з/п 

Тема лекції Години 

1 Класифікація матеріалів, що застосовуються в ортопедичній 

стоматології. Механічні (напруга та деформація), фізичні (реологічні, 

термічна, оптичні), хімічні ( деструкція полімерів, корозія металів, 

руйнування кераміки) властивості матеріалів. 

2 

2 Стоматологічні матеріали на основі полімерів. Склад та структура 

акрилової пластмаси. Властивості пластмас (біосумісність, розмірна 

стабільність та міцність, механічні та фізичні властивості). Полімерні 

базисні матеріали. Полімерні матеріали для штучних зубів. 

2 

3 Метали та сплави металів. Основні вимоги до сплавів їх характеристика 

та клінічне застосування. 

2 

4 Стоматологічна кераміка. Склад та властивості стоматологічного 

фарфору. Класифікація сучасної стоматологічної кераміки. 

2 

5 Штучні зуби. Підбір штучних зубів, при виготовленні знімних протезів. 2 

6 Відбиткові матеріали. Класифікації відбиткових матеріалів та вимоги до 

них (точність, розмірна стабільність, зміни при маніпуляціях, додаткові 

фактори). Характеристики окремих груп відбиткових матеріалів та їх 

призначення. Представники. Гіпс. Хімічний склад гіпсу. Класифікація 

гіпсів. Сфери застосування. Поняття про моделі. Види моделей. 

2 

7 Моделювальні матеріали. Характерні властивості (діапазон плавлення, 

термічне розширення, механічні властивості, текучість, залишковий 

стрес (напруга), пластичність.) Класифікація, склад та призначення 

зуботехнічних восків. 

2 

8 Допоміжні матеріали. Поняття абразиву та абразивної обробки. 

Властивості абразивів. Фактори, що впливають на ефективність 

абразивної обробки. Шліфування та полірування. Абразивні інструменти 

та засоби для здійснення цих маніпуляцій. 

2 

9 Формувальні матеріали. Маси для виготовлення вогнетривких моделей. 

Легкоплавні метали. Розділювальні та покривні матеріали. Флюси і 

вибілювачі. 

2 

10 Матеріали для фіксації. Загальні вимоги для фіксаційних матеріалів. 
Вибір матеріалу для фіксації. Фіксаційні цементи. 

2 

 Разом 20 

 

12. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Тема 

заняття 

Години 

1 Основи стоматологічного матеріалознавства. Вибір «ідеального» матеріалу 
для протезування. Класифікація матеріалів, що застосовуються в 
ортопедичній стоматології. Класифікації стоматологічних матеріалів за 
хімічною природою і за призначенням. Основні властивості матеріалів і їх 
значення для відновлювальної стоматології. Механічні (напруга та 
деформація), фізичні (реологічні, термічна, оптичні), хімічні ( деструкція 
полімерів, корозія металів, руйнування кераміки) властивості матеріалів. 
Принципи адгезії 

3 

2 Стоматологічні матеріали на основі полімерів (Пластмаси). Склад та 

структура акрилової пластмаси. Властивості пластмас (біосумісність, 

розмірна стабільність та міцність, механічні та фізичні властивості). 

Полімерні базисні матеріали. Полімерні матеріали для штучних зубів. 

3 



3 Метали та сплави металів. Основні вимоги до сплавів. Сплави з благородних 

та дорогоцінних металів (сплави з високим вмістом золота, сплави з 

середнім та низьким вмістом золота, срібно-паладієві сплави) їх 

характеристика та клінічне застосування. Характеристика сплавів 

неблагородних металів (кобальто-хромові сплави, хромо-нікелеві сплави, 

титанові сплави) їх характеристика та клінічне застосування. Нержавіюча 
сталь. 

3 

4 Стоматологічна кераміка та сітали для виготовлення металокерамічних 
конструкцій зубних протезів.. Склад та властивості стоматологічного 

фарфору. 

Класифікація сучасної стоматологічної кераміки (К. з посиленим 

керамічним каркасом, К. для фіксації полімерними адгезивами, 

металокераміка). 

3 

5 Штучні зуби. Підбір штучних зубів, при виготовленні знімних протезів. 3 

6 Гіпс. Хімічний склад гіпсу. Класифікація гіпсів. Сфери застосування. 

Властивості гіпсів (стабільність розмірів, міцність при стисканні, міцність 

при розтягуванні, твердість та зносостійкість) та їх клінічне значення. 

Переваги та недоліки гіпсу для виготовлення моделей. 

3 

7 Моделювальні матеріали. Характерні властивості (діапазон плавлення, 

термічне розширення, механічні властивості, текучість, залишковий стрес 

(напруга), пластичність.) Класифікація, склад та призначення 
зуботехнічних восків. 

3 

8 Допоміжні матеріали. Поняття абразиву та абразивної обробки. Властивості 

абразивів. Фактори, що впливають на ефективність абразивної обробки. 

Шліфування та полірування. Абразивні інструменти та засоби для 

здійснення цих маніпуляцій. 

3 

9 Формувальні матеріали. Маси для виготовлення вогнетривких моделей. 

Легкоплавні метали. Розділювальні та покривні матеріали. Флюси і 
вибілювачі. 

3 

10 Матеріали для фіксації. Загальні вимоги для фіксаційних матеріалів. Вибір 

матеріалу для фіксації. Фіксаційні цементи на водній основі. 

Цинкфосфатні, полікарбоксилатні цементи. Традиційні та 

модифіковані полімерами склоіономерні фіксаційні цементи. 

Полімерні цементи. 

3 

 Разом 30 
 

13. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

Тема Годи- 

ни 

Вид 

контролю 

1 Стоматологічне матеріалознавство як прикладна наука про 

матеріали стоматологічного призначення. Основний 

принцип класифікації стоматологічних матеріалів. 

10 Поточний 

на 

практичних 
заняттях 

2 Біологічна оцінка та біосумісність стоматологічних 

матеріалів та методи її оцінки. 

5 Поточний 

на 

практични 

х заняттях 

 

3 

Критерії якості стоматологічних матеріалів. Системи 

національних та міжнародних стандартів. 

5 Поточний 

на 

практични 

х заняттях 



4 Цементи для відновлення зубів. Металеві пломбувальні 

матеріали (амальгама). 

5 Поточний 

на 

практични 
х заняттях 

5 Класифікація і основні властивості композитних матеріалів. 5 Поточний 

на 

практични 
х заняттях 

6 Адгезиви і адгезивні системи у відновній стоматології. 5 Поточний 

на 

практични 

х 
заняттях 

7 Матеріали для обробки та пломбування кореневих каналів 

(вимоги, характеристика, класифікації, представники). 

10 Поточний 

на 

практични 

х заняттях 

8 Медикаменти для профілактики стоматологічних 

захворювань (захворювання слизової оболонки порожнини 

рота, захворювання пародонту). 

10 Поточний 

на 

практични 
х заняттях 

 Разом 55  

 

14. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (ІДРС) 

- Виступи на науковому студентському гуртку. 

- Участь у наукових конференціях. 

- Публікація доповідей у вигляді тез та статей у періодичній науковій пресі (журнали, 

збірники наукових праць). 

- Виготовлення наочності згідно навчальних програм (таблиці, муляжі, наочні приладдя, 

графологічні схеми практичних занять). 

- Написання рефератів 

 

15. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

 

Механічні властивості основних матеріалів: твердість, міцність, пружність, пластичність, 

втома. 

Технологічні властивості основних матеріалів: ковкість, текучість, в’язкість, усадка, тертя. 

Фізичні властивості основних матеріалів: щільність, плавлення, теплопровідність. 

Хімічні та біологічні властивості основних матеріалів. 

Пластмаси в ортопедичній стоматології. 

Класифікація пластмас. 

Пластмаси гарячої полімеризації: склад, властивості, застосування. 

Пластмаси холодної полімеризації: склад, властивості, застосування. 

Базисні пластмаси гарячої полімеризації: склад, властивості, застосування. 

Базисні пластмаси холодної полімеризації: склад, властивості, застосування. 

Еластичні підкладові матеріали. 

Полімеризація, стадії полімеризації. 

Режим полімеризації. 

Стадії дозрівання пластмасового тіста. 

Види шпаристості пластмас. 

Сплави металів в ортопедичній стоматології. 

Класифікація сплавів металів. 

Сплави на основі срібла та паладію: склад, властивості, застосування. 



Проби золота. 

Афінаж. 

Хромонікелеві сплави: склад, властивості, застосування. 

Кобальтохромові сплави: склад, властивості, застосування. 

Сплав на основі титану, танталу та ін. 

Легкоплавкі сплави. 

Технологія металів та сплавів металів. 

Історія розвитку і застосування фарфорових мас в стоматології. 

Фізико-механічні, хімічні та біологічні властивості фарфору. 

Склад та застосування фарфорових мас. 

Класифікація фарфорових мас. 

Способи зменшення або знищення газових шпар при обпалі фарфору. 

Фарфорові маси для металокераміки. 

Ситали в ортопедичній стоматології. 

Склад, властивості, застосування ситалів. 

Класифікація відбиткових матеріалів. 

Вимоги до відбиткових матеріалів. 

Коротка характеристика групи відбиткових матеріалів, що кристалізуються, зокрема гіпсу, 

матеріалів на основі окису цинку та евгенолу. 

Хімічний склад, властивості, класифікація, сфери застосування гіпсу. 

Класифікація гіпсів. 

Властивості гіпсів (стабільність розмірів, міцність при стисканні, міцність при розтягуванні, 

твердість та зносостійкість) та їх клінічне значення. 

Переваги та недоліки гіпсу для виготовлення моделей. 

Вимоги до моделювальних матеріалів. 

Речовини які входять до складу моделювальних матеріалів. 

Класифікація восків. 

Бджолиний віск: його властивості й застосування. 

Рослинні воски: походження, властивості й застосування. 

Види мінеральних восків: властивості й застосування. 

Моделювальний віск для базисів: склад і застосування. 

Моделювальний віск для незнімних протезів. 

Його властивості й застосування. 

Моделювальний віск для бюгельних робіт: види і застосування. 

Недоліки восків і воскових композицій. 

Склад, властивості, застосування формувальних матеріалів. 

Вимоги доформувальних матеріалів. 

Склад, властивості, застосування флюсів та відбілів. 

Природні та штучні абразивні матеріали. 

Склад, властивості, застосування абразивних матеріалів. 

Склад, властивості, застосування розділювальних лаків. 

Класифікація матеріалів для фіксації незнімних ортопедичних конструкцій. 

Фіксаційні матеріали для тимчасової та постійної фіксації. 

Загальна характеристика матеріалів для фіксації незнімних конструкцій. 

Вимоги до матеріалів для фіксації. 

Цементи: різновиди, їх склад, властивості. 

Властивості, технологія застосування цинкфосфатних, цинксилікатних, 

цинкоксидевгенольних, полікарбоксилатних, склоіономерних цементів. 

Композити та компомери для фіксації незнімних конструкцій. 

 

16. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОБІТ ДО ЗАЛІКУ 

- Відливати моделей щелеп із гіпсу; 

- Пакувати гіпс до кювети; 

- Гіпсувати воскову репродукцію до кювети; 



- Витравляти віск із кювети; 

- Проводити ізоляцію моделей в кюветі; 

- Готувати формувальні маси для виготовлення вогнетривких моделей; 

- Проводити дублювання моделі; 

- Замішувати самотверднучі пластмаси; 

- Замішувати пластмаси гарячої полімеризації для незнімного і знімного 

протезування; 

- Пакувати пластмасу до кювети; 

- Проводити полімеризацію пластмас; 

- Проводити обробку, шліфування та полірування готових протезів; 

- Замішувати різні фіксаційні матеріали; 

- Вносити фіксаційний матеріал до незнімної конструкції; 

- Накладати незнімну конструкцію на моделі, видаляти залишки фіксаційного 

матеріалу. 

17. МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль здійснюється у вигляді усного опитування та тестового письмового 

контролю. 

Форма підсумкового контролю – відповідно до навчального плану – семестровий залік у 

вигляді усного опитування та тестового письмового контролю. 

Критерії оцінювання: контрольні заходи включають поточний та підсумковий семестровий 

контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має наметі 

перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. 

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності включають контроль теоретичної та 

практичної підготовки. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту 

виставляються оцінки за 4-ри бальною (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). 

При цьому враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент має 

отримати оцінку з кожної теми для подальшої конвертації оцінок у бали за багатобальною 

(200- бальною)шкалою. 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає програму в повному обсязі, 

ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без 

будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок, вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеня складності; 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає всю програму і добре розуміє її, 

відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є 

вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і 

виконує практичні завдання відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках; 

Оцінка «задовільно» ставиться студентові на основі його знань всього об’єму програми з 

предмету та задовільному рівні розуміння його. Студент спроможний вирішувати видозмінені 

завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, 

відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти 

відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання є семестровий залік це форма 

підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу 

виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних заняттях. 

Семестровий залік з дисциплін проводиться після закінчення її вивчення, до початку 

екзаменаційної сесії. 



18. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ 

Для дисциплін формою підсумкового контролю яких є залік: 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність 

при вивченні дисципліни становить 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність 

для зарахування дисципліни становить 120 балів. 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 4-ри 

бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати студент 
«2» 

 

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні курсу за вибором: 

«Матеріалознавство в ортопедичній стоматології» 

Оцінка «відмінно» – 20 балів 

Оцінка «добре» – ‘15 балів 

Оцінка «задовільно» – 12 балів 

Оцінка «незадовільно» – 0 балів 

 

Розподіл балів за поточну діяльність 
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Традиційні оцінки 
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За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 200 балів. Ця оцінка 

вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «відмінно», на 

кількість тем у модулі: 20 балів х 10 тем = 200. 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, 

вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «задовільно», на 

кількість тем у модулі: 12 балів х 10 тем = 120 балів. 

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу 

контролюється при підсумковому контролі. 



19. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

19.1. Основна (Базова) 

1. Рожко М.М., Неспрядько В.П., Палійчук І.В. Зубопротезна техніка К.:Книга-плюс, 

2014.-603. 

2. Абдурахманов А.И., Курбанов О.Р. Материалы и технологии в ортопедической 

стоматологии. - Учебник. - М.: Медицина, 2002. - 208с. 

3. Арутюнов С.Д. Материаловедение в ортопедической стоматологии. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. Рабочая тетрадь. учебно-методическое пособие Изд- 

во: Практическая медицина, 2018. – 80 с. 

4. Матеріалознавство в стоматології : навчальний посібник / [Король Д. М., Король М. Д., 

Оджубейська О. Д. та ін.] ; за заг. ред. Короля Д. М. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 400 

с. : іл. 

5. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение 7-е изд. испр. и доп 

Трезубов В. Н., Мишнев Л.М., Жулев Е.Н., Трезубов С.С. Изд-во: Медпрес-інформ, 

2017. 328 с. 

 

19.2. Допоміжна 

1. Ортопедична стоматологія:[підручник для студ. стомат. фак. вищ. мед. навч. закладів 

III-IV рівнів акредитації]/ М.М. Рожко, В.П. Неспрядько.-Вид.2-ге, випр., доп.-К.: 

Книга плюс,2008.- 575 с 

2. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая 

стоматология, СГМА, 2000.-576с. 

3. Власенко А.З., Стрелковський К.М. Зуботехнічне матеріалознавство /За ред. професора 

Фліса П.С. - К.: Здоров”я, 2004. – 332 с. 

4. Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія.- К.:Медицина, 2015.-496. 

5. КоноваловА.П., Курякина Н.В., Митин Н.Е. Фантомный курс ортопедической 

стоматологии / Под ред. проф. Н.В. Трезубова. - М.: Медицинская книга; Н.Новгород: 

Изд-во НГМА, 1999. - 344с. 

6. Шилова Г.Б., Почтарьов А.А., Король М.Д. Практикум з ортопедичної стоматології.- 

Полтава, 1995.- 140 с. 

7. Рожко М.М., Неспрядько В.П. Зубопротезна техніка. - К.: Книга плюс, 2006. - 543с. 

8. Стрелковський К.М., Власенко А.З., Філіпчук Й.С. Зуботехнічне матеріалознавство,К., 

“Здоров’я”, 2004, 329с. 

9. Нурт Р.В. Основы стоматологического материаловедения Учебное пособие. – 2-е изд. 

– Перевод с англ. "Инкоралрус". – КМК-Инвест, 2004. – 304 с. – ISBN 5-9900267-1-4. 

10. Поюровская  И.Я.  Стоматологическое  материаловедение:  учебное  пособие.  - 

Гэотар Медицина, 2007 (2008). – 192 с. 

19.3. Інформаційні ресурси 

http://moodle.bsmu.edu.ua/course/view.php?id=270 

https://knigi-shop.prom.ua/p1113475474-materialoznavstvo-stomatologiyi-korol.html 

http://eprints.zu.edu.ua/21893/1/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B 

E%D0%B2%D0%B0.pdf 
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016- 
8/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD 
%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-min.pdf 
https://ohi-s.com/ortopediya-cat/ 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/32581 
 

 

20. УКЛАДАЧІ ДОВІДНИКА ДЛЯ СТУДЕНТА (СИЛАБУСУ) 

1. Бєліков Олександр Борисович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, 

2. Гавалешко Василь Петрович – асистент кафедри, кандидат медичних наук. 

https://balka-book.com/publisher/medpress_inform.htm
http://moodle.bsmu.edu.ua/course/view.php?id=270
https://knigi-shop.prom.ua/p1113475474-materialoznavstvo-stomatologiyi-korol.html
http://eprints.zu.edu.ua/21893/1/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/21893/1/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-min.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-min.pdf
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/files/2016-8/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-min.pdf
https://ohi-s.com/ortopediya-cat/
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/32581

